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بررس عمل�رد سيدجواد محتشميان 

زندگ با توپ وتور

پاسخ به ۴ پرسش درباره 
مصوبه سنا 

ادداشت روز

اميرحسين زدان پناه

آمریکاى واقعی در ۴ نما 
تصو�ب طرح تحر�م� ا�ران و اعالم استراتژ� برانداز� نظام ، انتشار اسناد �ودتا� ٢٨ مرداد و تحر�م مجدد �وبا

K H O R A S A N N E W S P A P E R
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سي� با اشاره به اقدام جدد برا� پرداخت سپرده ها� مردم خبر داد: 

اختصاص خطوط اعتبار� به
 ثامن الحجج   و فرشتگان 

 رئيس �ل بان� مر�ز� با انتقاد از �سان� �ه در موضوع سامانده� موسسه ها� غيرمجاز سياس� برخورد م� �نند، تا�يد �رد: بان� مر�ز� 
برا� صيانت از سپرده ها� مردم، به تناسب دارا�� ها� شناخته شده ا�ن موسسه ها، خطوط اعتبار� به سپرده گذاران اختصاص داده است.
ول� ا... سي¤ در گفت و گو با ا�رنا ضمن تشر�ح ر�شه ها� ش¡ل گير� و رشد موسسه ها� غيرمجاز و مهمتر�ن اقدام ها�...    صفحه ١٤
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ترامپ به قطر هم سالح فروخت 
همزمان با ترور�ست خواندن قطر،

 آمر�¡ا ١٢ ميليارد دالر جنگنده به دوحه م� فروشد 

٣٠ �شته و ٧٦ مفقود 
در آتش سوز� برج لندن

احتمال افزا�ش قربانيان به ١٠٠ نفر وجود دارد 

 ضرب شست جدد اطالعات نظام

 مجهزترن تيم ترورست
در قصرقند منهدم شد 
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   صفحه ٤

ع¡س:  وحيد بيات

آت ا... علم الهد�: 

«آتش به اختيار» به معنا�
 عمل خودسرانه نيست 

در ميزگرد خراسان بررس شد 

100 دقیقه 
چالش بر سر 

شهردار 
آینده مشهد 
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وزر اقتصاد: فانانس ١٣ ميليارد 
دالر� �ره در مرحله مذا�ره است

 FATF مقام معظم رهبر� در موضوع
به بنده اعتماد �رده اند

باند گروگانگير� مسلحانه
 در خراسان رضو� متالش شد 

رها آخرن گروگان
̧ قنات   در سو� تار

روحان در ضيافت افطار� با رسانه ها: 

لحن ها را دوستانه 
و برادرانه �نيم

رضوى

. 24 صفحه
به انضمام 8 صفحه روزنامه استانى
. 56  صفحه نیازمندى ها براى مشهد
. چاپ همزمان در مشهد و تهران

تکشماره 8000  ریال در مشهد
 . تکشماره 6000  ریال در شهرستان ها

مراسم احيا� شب بيست و سوم امشب برگزار م شود

سومين مهمان آسمان

شنبه . 27 خرداد 1396
22 رمضان 1438 . 17 ژوئن 2017
شماره 19561 . سال شصت وهشتم

   صفحه ٢

   رضو�

متمم ها� طرح تحر�م ها� جد�د عليه ا�ران پنجشنبه گذشته 
با ٩٨ را� مثبت از ميان ١٠٠ سناتور دمو�رات و جمهور�خواه 
تصو�ب شــد. ا�ــن تحر�ــم ها �ــه به طــرح «مقابلــه بــا اقدامات 
ب� ثبات �ننده ا�ران» موسوم اســت برا� آن �ه تبد�ل به قانون 
شود با�د در مجلس نما�ندگان آمر�¡ا نيز تصو�ب شود و سپس 
به امضا� رئيس جمهور ا�ن �شور برسد  ...    صفحه ٢


